
รวมพลคนเฒามวนอกมวนใจกับการสรางสุขภาพ 

    

คนขับเคลื่อนโครงการ 

    โครงการรวมพลคนเฒามวนอกมวนใจกับการสรางสุขภาพ อ.เวียงสา จ.นาน ประสานงานโดย
เจาหนาท่ีจากสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเวียงสา ๒ ทาน คือ นางสุพิณ ศิริเลิศ นักวิชาการสาธารณสุข
ชํานาญการ และนางอภิญญา ไปมูลเปยม พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

 สุพิณ ศิริเลิศ กลาววา หลังจากท่ีองคการบริหารสวนทองถ่ินแตละแหงเร่ิมจัดกิจกรรมสําหรับ
ผูสูงอายุในพื้นท่ีรับผิดชอบ กิจกรรมรวมกลุมผูสูงอายุระดับอําเภอก็ยกเลิกไป เนื่องจากถูกยกเลิก
งบประมาณท่ีเคยไดรับการสนับสนุน ดวยแตละแหงนํางบประมาณไปดําเนินการเอง  

 “...สองปท่ีเราไมไดจัด เพราะไมมีเงิน ตางตําบลตางก็จัดกันเอง ไมไดมารวมกัน อีกอยางทาง
ตําบลก็จัดอยูแลว เรามาจัดอีกก็เหมือนจะเปนการซ้ําซอน... 

 ...จริง ๆ แลวก็เห็นใจผูสูงอายุ เพราะหลายคนท่ีไดรวมกิจกรรมในหมูบาน ในตําบลแลว เขาก็
ยังอยากจะมาพบปะกับเพื่อน ๆ ตางตําบล... 

 ...เมื่อกอนเวลาท่ีประชุมแบบนี้ทุก ๆ ป จะเห็นสภาพท่ีผูสูงอายุมารวมตัวกันแลวเขามีความสุข 
เดี๋ยวนี้มีกิจกรรมแคทําผาปา จริง ๆ แลวผูสูงอายุก็อยากสนุกสนาน ก็รูสึกเห็นใจ แตละคนก็บอกมาวา
อยากจะมารวมตัวกันใหคนในอําเภอไดรูวาผูสูงอายุมีศักยภาพ อยากเลน อยากรอง อยากรูจักกัน อยาก
เอาของแตละตําบลมาโชวกัน...” 

 ดวยเหตุผลดังกลาวสุพิณ ศิริเลิศ จึงไดจัดทําโครงการรวมพลคนเฒาสรางสุขมวนอกมวนใจ 
ขึ้นแลวสงขอรับการสนับสนุนจาก สสส. โดยผานไปยังสภาผูสูงอายุ จ.นาน เธอเลาถึงความต้ังใจในการ
ทําโครงการดังกลาววา 

 “...อยากเห็นผูสูงอายุจากแตละหมูบาน แตละตําบลมารวมตัวกัน ไดพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยน
กัน ไดแสดงออก จริง ๆ แลวผูสูงอายุเขาอยากแสดงออก อยากใหคนอ่ืนเห็น...” 

 สําหรับการเชื่อมโยงรับทุนจาก สสส. นั้น สุพิณ ศริิเลิศ และอภิญญา ไปมูลเปยม ไดรับขอมูล
และสนับสนุนจากผูประสานงาน สสส. ในจังหวัดนานต้ังแตยุคแรก ๆ ท่ีมีการเผยแพรเพื่อใหทุนสนับสนุน
การทํางานงานสรางเสริมสุขภาพในจังหวัดนาน ซึ่งขณะนั้นเจาหนาท่ีสํานักงานสาธารณสุข จ.นาน ทาน
หนึ่งเปนผูประสานงาน 

 นอกจากผูประสานงานโครงการจําสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเวียงสาท้ังสองทานแลว แกนนํา
การดําเนินงานอีกทานหนึ่งท่ีมีบทบาทในโครงการคือ นายสมโภชน กุลสุศิริไพบูลย 

 ปจจุบัน สมโภชน กุลสุศิริไพบูลย อายุ ๖๘ ป อยูบานเลขท่ี ๑๒๓ ม.๔ ต.กลางเวียง อ.เวียง
สา จ.นาน เปนขาราชการบํานาญกรมราชทัณฑ กระทรวงมหาดไทย ซึ่ง ไดทําหนา ท่ีเผยแพร
ประชาสัมพันธงานท่ีทําอยูผานการจัดรายการวิทยุ ซึ่งการการทําหนาท่ีเปนสื่อมวลชนในดานหนึ่งนั้นทําให
ไดรับการแตงต้ังใหเปนเลขานุการชมรมสื่อมวลชนจังหวัดนานอีกดวย 
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 สมโภชน กุลสุศิริไพบูลย เห็นความสําคัญของการสื่อสาร และไดติดตามความเคลื่อนไหว
เกี่ยวกับวิทยุชุมชน และเห็นวาจะเปนประโยชนในการสื่อสารเผยแพรความรูใหกับชาวบานได จึงไดจัดต้ัง
สถานีวิทยุขึ้น เรียกวา “สถานีวิทยุนันทนคร” คลื่นความถ่ี ๑๐๐.๕๐ เมกกะเฮิรต ต้ังอยูท่ีบานใน อ.เวียง
สา ซึ่งสามารถสงสัญญาณกระจายเสียงไปครอบคลุมท่ัวท้ัง อ.เวียงสา และใกลเคียง 

 สมโภชน กุลสุศิริไพบูลย ไดรับการคัดเลือกใหดํารงตําแหนงเปนประธานชมรมผูสูงอายุอําเภอ
เวียงสามาต้ังแตป ๒๕๔๘ จนถึงปจจุบันซึ่งเปนสมัยท่ีสอง นอกจากนั้นยังไดรับการคัดเลือกใหเปน
ประธานเครือขายคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพในอําเภอเวียงสาดวย 

    

ภูมิหลังของโครงการ 

 ชมรมผูสูงอายุระดับอําเภอ มีการรวมตัวมาต้ังแตป ๒๕๓๗ ตามนโยบายของกระทรวง
สาธารณสุข ตอมาทางสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเวียงสาไดจัดกิจกรรมประจําปของชมรมผูสูงอายุอําเภอ
เวียงสา ซึ่งดําเนนิการเปนประจําเร่ือยมา แตในระยะสามปหลังท่ีผานมา กิจกรรมถูกถายโอนไปยังทองถ่ิน 
การดําเนินงานในระดับอําเภอก็ยุติไป 

 “...ในภาพรวมของอําเภอก็จะมีการประชุมประจําเดือน กิจกรรมก็จะมีการแขงขันกีฬา 
กิจกรรมทางศาสนา แตพอโอนกิจกรรมนี้ไปให อบต. ทํา กิจกรรมระดับอําเภอเราก็เลิกดําเนินการไป แต
ในระดับตําบลจะมีการจัดเปนประจําทุกป...” 

 กอนหนาท่ีองคการบริหารสวนทองถ่ินจะเขามาจัดกิจกรรมกับผูสูงอายุนั้น สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอเวียงสาจะมีเจาหนาชวยประสานการรวมกลุมและทํากิจกรรม รวมท้ังการเชื่อมตอกับ
หนวยงานอ่ืน ๆ ของชมรมผูสูงอายุอําเภอเวียงสา  

 ปจจุบันชมรมผูสูงอายุอําเภอเวียงสา ประกอบดวยสมาชิกผูสูงอายุในอําเภอเวียงสาจาก ๑๒๗ 
หมูบาน ๑๗ ตําบล ซึ่งมีจํานวนผูสูงอายุท้ังสิ้น ๘,๗๔๙ คน แยกเปนชาย ๔,๒๓๕ ตน และเปนหญิง 
๔,๕๑๔ คน มีหนวยงานสนับสนุนในพื้นท่ี ไดแก สถานีอนามัยและโรงพยาบาล ๒๗ แหง กรรมการชมรม
ผูสูงอายุอําเภอเวียงสา มีท้ังสิ้น ๒๑ คน ท้ังนี้ชมรมฯ นี้จะเปนสาขาของสภาผูสูงอายุจังหวัดนาน ซึ่งมี
กิจกรรมทอดผาปาระดมทุนรวมกันเปนประจําทุกป  

 จากการเขารวมกิจกรรมกับสภาผูสูงอายุ จ.นาน ทําใหไดรับการแนะนําถึงการสนับสนุนทุนของ 
สสส. สําหรับดําเนินงานผูสูงอายุ และไดปรึกษากับเจาหนาท่ีสํานักงานสาธารณสุขอําเภอท้ังสองทาน จึง
ไดรวมกันจัดทําโครงการฯ ขอรับสนับสนุนทุน 

 โครงการรวมพลคนเฒามวนอกมวนใจกับการสรางสุขภาพ อ.เวียงสา จ.นาน กําหนด
วัตถุประสงค การดําเนินงานไว ๓ ประการคือ 

 (๑) เพื่อสรางแกนนําและเครือขายผูสูงอายุ ใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู เกิดการขับเคลื่อน
การสรางสุขภาพในหมูบาน 
 (๒) เพื่อสรางการมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพผูสูงอายุระหวางหนวยงานท้ังภาคราชการ 
หนวยงานสวนทองถ่ิน และชุมชน และ  
 (๓) เพื่อสงเสริมการสรางสุขภาพจิตท่ีดี เกิดการสรางรายไดแกผูสูงอายุ 
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 โดยกําหนดรูปแบบการดําเนินงาน ดวยการ  

 (๑) สรางการมีสวนรวมและสนับสนุนใหเกิดการรวมกลุมของแกนนํา เครือขายในการ
ขับเคลื่อนการสรางสุขภาพ สรางสุขภาพจิต สรางรายได  
 (๒) กระตุนใหเกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู สรุปประสบการณการของผูสูงอายุในการสราง
สุขภาพท่ีย่ังยืน และ  
 (๓) สรางกระแสการจัดกิจกรรมและการประชาสัมพันธในชุมชน สังคม ท่ีตอเนื่อง 

 

การดําเนินงานโครงการ 

 ประชุมเตรียมการ 

 กิจกรรมของโครงการฯ เร่ิมจากการประชุมคณะกรรมการชมรมผูสูงอายุเพื่อทําความเขาใจ
รายละเอียดการดําเนินงาน รวมท้ังวางแผนการทํางานรวมกัน 

 ในกิจกรรมนี้แมวาแผนการดําเนินงานในแตละกิจกรรมถูกกํานดไวแลว แตเมื่อมีการประชุม
ชี้แจงรายละเอียดการดําเนินงาน ท่ีประชุมก็ใหขอคิดเห็นและมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดการดําเนินงาน
เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณมากขึ้น สุพิณ ศิริเลิศ เลาบรรยากาศในวันประชุมวา 

 “...ในวันประชุม เราก็ชี้แจงวาเราไดโครงการมาอยางไร มีเปาหมายอยางไร มีการดําเนิน
กิจกรรมอะไรบาง จากนั้นก็ใหคณะกรรมการชมรม และตัวแทนจากแตละตําบล แสดงความคิดเห็น... 

 ...สวนใหญก็ไดรับความเห็นชอบจากผูเขารวม มีการปรับรูปแบบกิจกรรมไปนิดหนอย รวมท้ัง
ขอเสนอเนื้อหาในการจัดอบรมผูสูงอายุ และในชวงทายก็เปนการหารือเตรียมแกนนําท่ีจะเปนตัวแทนมา
เขารับการอบรมจากโครงการ...” 

 การอบรมแกนนําผูสูงอายุ 

 กิจกรรมถัดมาเปนการอบรมแกนนําผูสูงอายุ ซึ่งเปนตัวแทนจากตําบลตาง ๆ ในอําเภอเวียงสา 
ตําบลละ ๓ คน โดยทางโครงการไดกําหนดคุณสมบัติกวางๆ ไวสําหรับผูท่ีเขามารับการอบรม ไดแก เปน
แกนนําในระดับตําบลท่ีสามารถนําความรูหรือแนวทางจากการอบรมไปขยายผลในพื้นท่ีตําบลของตนเอง  

 อภิญญา ไปมูลเปยม กลาวในประเด็นนี้วา หลังจากตัวแทนกลับจากประชุมก็จะมีการเฟนหา
แกนนําท่ีจะมาเขารับการอบรม ซึ่งบุคคลตามคุณสมบัติดังกลาว สมาชิกผูสูงอายุในแตละตําบลมักจะรูกัน
วาใครเหมาะสมท่ีจะมีเขารับการอบรมคร้ังนี้ ผูเขารวม ๓ คนซึ่งเปนตัวแทนตําบล มักจะเปนประธาน
ชมรม ฯ เลขาฯ และสมาชิกระดับแกนนํา ซึ่งกระจายมาจากตางหมูบานกัน นอกจากนั้นก็ยังให
ความสําคัญกับการออกแบบกิจกรรม 

 “...ตอนจะจัดกิจกรรมเชิญแกนนําผูสูงอายุ ๓ คนจากแตละตําบลมารวม พวกเราคิดกันมาก
วาจะทําอยางไรไมใหการประชุมนั้นนาเบื่อ เพราะเราเห็นการประชุมท่ัวไปท่ีเกณฑคนมานั่งฟงมันนาเบื่อ 
เราจะตองทํากิจกรรมท่ีผูสงูอายุสนใจ ไมเบื่อ...”  

 การอบรมดําเนินการท่ีสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเวียงสา ใชระยะเวลาดําเนินการ ๑ วัน ใน
การดําเนินงานโครงการไดเชิญนายอําเภอเวียงสาเปนประธานในพิธีเปดประชุม มีการบรรยายพิเศษโดย
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วิทยากรรับเชิญ เชน นายเกตุ สมบัติแกว สาธารณสุขอําเภอเวียงสา บรรยายเร่ือง การสรางความเขมแข็ง
และการสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีของผูสูงอายุ นายแพทยสุรเดช บุญเวทย ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวียงสา 
บรรยายเร่ือง การดูแลสุขภาพเบื้องตนและโรคท่ีสามารถปองกันไดในผูสูงอายุ 

 หลังจากนั้นจะเปนกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ ซึ่งดําเนินการโดยทีมงานจากสํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอเวียงสา ซึ่งมีเนื้อหาสําหรับการนําไปปรับใชในกลุมผูเขารวม เนื้อหาความรูในกิจกรรม
ดังกลาว ไดแก อาหารปลอดภัยสําหรับผูสูงอายุ ดําเนินกิจกรรมโดย นางอภิญญา ไปมูลเปยม การออก
กําลังกาย ดําเนินกิจกรรมโดย นางบุญญาดา ภิรัญคํา ศรีแกว และในชวงทาย เปนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
ในกลุมผูเขารวม ในประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและกิจกรรมท่ีจะดําเนินการตอในหลังสิ้นสุดการอบรม 
โดยทีมประสานงานจาก สสอ.เวียงสา เปนผูดําเนินการพูดคุย 

 การประชุมชมรมผูสูงอายุระดับตําบล 

 หลังการสิ้นสุดการอบรมแกนนํา ผูสูงอายุจากพื้นท่ีตาง ๆ เปนวากิจกรรมดังกลาวมีประโยชน 
และเห็นวานาจะมีการขยายผลตอในระดับตําบล อภิญยา ไปมูลเปยม เลาวา 

 “...ในวันนั้น ผูสูงอายุเขาบอกวาเขาชอบ อยากจะใหเอาเนี่ยท้ังหมดในการจัดประชุมแบบนี้ 
เอาไปจัดในตําบลของเขา ใหเปนลักษณะแบบนี้ จําลองเอาไปทําในตําบลเลย แกนนําท่ีเปนตัวแทนเขามา
ประชุมเขาอยากได อยากไปจัดในตําบล อยากใหเพื่อนในตําบลไดรูเร่ืองแบบนี้ เราเลยไดลงไปจัดประชุม
ในระดับตําบลท่ีเขาจัด ในพื้นท่ีก็จะมีสถานีอนามัยเปนพี่เลี้ยงหลักในการดําเนินงาน ซึ่งทางสถานีอนามัยมี
งบประมาณท่ีจะดําเนินงานเกี่ยวกับผูสูงอายุอยูแลว ก็เลยไปสวมตอกิจกรรมของสถานีอนามัย...” 

 การจัดเวทีในระดับตําบล จะดําเนินการคลาย ๆ กับเวทีใหญในระดับอําเภอท่ีผานมาและแกน
นําแตละตําบลมีโอกาสเขารวม ซึ่งเปนการดําเนินงานกันเองภายในตําบล โดยไมไดรับงบประมาณ
สนับสนุนจากสวนกลาง การสนับสนุนมีเพียงทีมวิทยากรจากสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเวียงสา ท่ีไปรวม
ใหความรูและรวมจัดกิจกรรม ท้ังนี้จะเชิญเจาหนาท่ีจากสถานีอนามัยในพื้นท่ีรวมเปนวิทยากรดวย 

 การจัดประชุมในระดับตําบล จะดําเนินการอยางเรียบงายไมซับซอนนัก ผูเขารวมประชุมจะหอ
ขาวมารับประทานเอง การเตรียมการทางกรรมการชมรมระดับตําบลจะแสวงหาความรวมมือกับสถานี
อนามัยในพื้นท่ี ประสานขอความรวมมือไปยังสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ รวมท้ังขอความรวมมือจาก
สมาชิกผูสูงอายุในชมรม และบรรดา อสม. ในพื้นท่ีใหมาชวยตระเตรียมดําเนินการ  

 การจัดเวทีระดับตําบลนี้ถือเปนกิจกรรมท่ีเพิ่มเติมขึ้นมาจากท่ีกําหนดไวในโครงการ ซึ่งได
ดําเนินการเกือบท้ังหมด มีเพียงบางแหงท่ียังมิไดดําเนินการ แตก็เปนพื้นท่ีท่ีทางชมรมฯ เห็นวา
คณะกรรมการชมรมจากพื้นท่ีอ่ืน ๆ ควรจะไปชวยดําเนินการ อภิญยา ไปมูลเปยม เลาวา 

 “...ถาตําบลไหนท่ีไมเขมแข็ง เราก็มาคุยกัน อยางท่ีบานไหลนาน ตอนท่ีมาประชุมถอด
บทเรียน เขาบอกวาอยากจะเปนอยางตําบลนี้บาง แตเขาไมเขมแข็ง ทางนี้ก็บอกวางั้นอยางนี้เราไปชวย 
ใหเขากลับไปรวบรวมผูสูงอายุ แลวกรรมการกลางก็จะลงไปชวย ไปจัดประชุมจัดกิจกรรมให เปนการไป
กระตุนใหเขารวมกลุมกัน...”  
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 ประกวดหมูบาน 

 กิจกรรมถัดมาเปนการจัดประกวดหมูบานตนแบบท่ีมีชมรมผูสูงอายุขับเคลื่อนในดานการสราง
สุขภาพและสิ่งแวดลอม การใชชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง จัดทํากิจกรรมตามประเพณีวิถีทองถ่ินหมูบาน
ท่ีไดรับรางวัลตองมีคุณสมบัติดังนี ้

 (๑) มีสิ่งแวดลอมในแตละบานสะอาด ไมมีขยะ หรือถามีมีการเก็บ แยกขยะ ใหถูกตอง บานท่ี
มีการเลี้ยงสัตวตองไมทําความเดือดรอนใหบานใกลเคียงมีการจัดการท่ีดี บริเวณรอบบานไมมีแหลงเพาะ
พันธยุง บานแตละหลังมีชื่อ ท่ีอยู บงบอกชัดเจน 
 (๒) มีกลุมปลกูผักปลอดสารในหมูบานโดยไมใชสารเคมี มีการใชปุยชีวภาพทดแทน  
 (๓) ในหมูบานนั้นตองมีมาตรการ ลด ละ เลิก การดื่มเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอลและบุหร่ี 
อยางเปนรูปธรรม โดยเฉพาะผูสูงอายุตองมีการลด ละเลิก และไมกินอาหาร สุกๆดิบๆ 
 (๔) กลุมผูสูงอายุ ในหมูบานมีการออกกําลังกายอยางตอเนื่องเห็นเปนรูปธรรมชัดเจน 

 กิจกรรมนี้มิไดหวังผลในการประกวดหรือแขงขัน แตไดถูกออกแบบใหเปนเงื่อนไขในการทํางาน
ตอเนื่องของกลุมผูสูงอายุในแตละตําบลและแตละหมูบาน ซึ่งเปนรูปธรรมของการนําเนื้อหาท่ีไดจากการ
อบรมแกนนําลงไปสูการปฏิบัติจริงในพื้นท่ี นอกจากยังเปนเงื่อนไขใหกรรมการชมรมผูสูงอายุระดับอําเภอ 
ไดมีโอกาสหมุนเวียนไปเย่ียมเยียนชมรมผูสูงอายุในระดับตําบลและหมูบานดวย  

 ท้ังนี้ในการดําเนินงานดังกลาว ทางโครงการไดสนับสนุนงบประมาณใหกับชมรมผูสูงอายุใน
ระดับตําบลไปดําเนินการ ตําบลละ ๒,๐๐๐ บาท 

 กิจกรรมดังกลาวนี้ เปนท่ีมาของการขับเคลื่อนดําเนินกิจกรรมของกลุมผูสูงอายุในระดับ
หมูบานจํานวนมาก ท้ังการออกกําลังกาย การร้ือฟนดนตรีพ้ืนบาน การร้ือฟนการรําวงมาตรฐาน (รําวงมะ
เกา) การสงเสริมอาชีพเสริม ฯลฯ ซึ่งสงผลตอการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุไดเปนอยางด ี

 การส่ือสารเผยแพรกิจกรรมผูสูงอายุ 

 กิจกรรมนี้เปนการดําเนินงานท่ีนอกเหนือจากในโครงการ เปนการสื่อสารความเคลื่อนไหวของ
ชมรมผูสูงอายุอําเภอเวียงสา ผานการออกอากาศของ “สถานีวิทยุชุมชนนันทนคร” ท่ีดําเนินการโดยนาย
สมโภชน กุลสุศิริไพบูลย ประธานชมรมผูสูงอายุอําเภอเวียงสา 

 สถานีวิทยุนี้มีกําลังสงคอนขางสูง สงสัญาณออกอากาศไปกวางขวางครอบคลุมท้ังอําเภอเวียง
สา เลยไปถึงอําเภอใกลเคียงและบางอําเภอของจังหวัดใกลเคียง และเปนสถานีวิทยุท่ีไดรับความนิยมจาก
ชาวบานในพื้นท่ีอําเภอเวียงสาติดตามฟงรายการคอนขางมาก  

 การเผยแพรขาวสารกิจกรรมการเคลื่อนไหวของชมรมผูสูงอายุในพื้นท่ีตาง ๆ ใน อ.เวียงสานั้น 
ดําเนินการผานหลายรายการ ท้ังรายการท่ีนายสมโภชน กุลสุศิริไพบูลย ประธานชมรมผูสูงอายุอําเภอ
เวียงสา จัดเอง รายการท่ีสมาชิกผูสูงอายุในชมรมหมุนเวียนไปออกอากาศ รวมท้ังรายการท่ีทางสํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอเปนผูจัด ฯลฯ ซึ่งสงผลใหกิจกรรมของผูสูงอายุเปนท่ีสนใจของคนท่ัวไปอภิญยา ไปมูล
เปยม เลาวา  
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 “...ประธานชมรมผูสูงอายุเวียงสาเขาเปนเจาของสถานีวิทยุ มีรายการผูสูงอายุก็จะไป
ออกอากาศ กระตุนใหคนท่ัวไปชุมชนใหรับรูความเคลื่อนไหวของผูสูงอายุ วาในแตละพื้นท่ีมีกิจกรรม
อะไรบาง รวมกลุมกันทําอะไรบาง มีการนําเร่ืองราวของแตละชุมชนมาออกอากาศ ท่ีนั่นมีอยางนี้ ท่ีนี่มี
อยางนั้น บานนี้พออุยแมอุยพากันทําปลูกผักปลอดสารพิษขาย ใครจะซื้อก็มาซื้อไดท่ีนั่นท่ีนี่ หมูบานนี้ทํา
กระติบใสขาว ใครตองการซื้อก็ไปติดตอท่ีนั่น คนก็ฮือฮา หลายท่ีก็แขงกันทํากิจกรรมไมใหนอยหนากัน...” 

 มหกรรมสรางสุขภาพดี ตามวิถีของคนเฒา 

 เปนการจัดกิจกรรมพบปะแลกเปลี่ยน และแสดงผลงานของชมรมผูสูงอายุอําเภอเวียงสา ใน
แตละตําบล แตละหมูบาน ใชชื่องานวา “รวมพลคนเฒา มวนอกวนใจกับกาดสรางสุข ดวยเศรษฐกิจ
พอเพียงของคนเวียงสา” 

 งานดังกลาวจัดขึ้นเมื่อวันท่ี ๕ ธันวาคม ในอําเภอเวียงสา มีตัวแทนผูสูงอายุจากท้ัง ๑๗ ตําบล
มารวมงาน ในงานมีกิจกรรมตาง ๆ เชน  

 - การตรวจสุขภาพสําหรับผูสูงอายุ  
 - การแขงขันกีฬาของผูสูงอายุ  
 - มีผลิตภัณฑของผูสูงอายุมาวางจําหนาย เชน ผักปลอดสารพิษ เคร่ืองจักสาน (กระต๊ิบ
ขาว แอบขาว กะดง สุมไก ซาหวด นึ่งขาว ตะกราจายกับขาวตลาด)  
 - การแสดงของผูสูงอายุ เชน การฟอนรํามะเกา (รําวงมาตรฐาน) การรําดาบ การตีกลองปู
จา วงดนตรีพ้ืนเมือง การรองเพลงมะเกา เพลงลูกกรุง  
 - การสาธิตการประกอบอาหารพื้นบานดั้งเดิมของผูสูงอายุ  

 การประชุมสรุปบทเรียน 

 เปนการจัดกิจกรรมเพื่อสรุปบทเรียนจากการทํางานรวมกัน ซึ่งดําเนินการโดยทีมผู
ประสานงานโครงการฯ ผูเขารวมเปนแกนนําจากแตละตําบล ท้ัง ๑๗ แหง จัดท่ีหองประชุมสาธารณสุข 
อ.เวียงสา ระยะเวลา ๑ วัน  

 การดําเนินงานจะใหแตสมาชิกจากแตละชมรม นําเสนอการดําเนินงานและผลงานใหแก
สมาชิกจากพื้นท่ีอ่ืนไดรวมเรียนรู โดยทางทีมงานจํากะหนดประเด็นใหนําเสนอ  

 “...ก็จะใหตัวแทนจากแตละตําบลเชาวา ทํากิจกรรมอะไรไปแลวบาง เกิดผลอะไรขึ้นมาบาง มี
อะไรเปลี่ยนแปลงไปบาง มีปญหาอุปสรรคอะไร การทํากิจกรรมสําเร็จไดเพราะเหตุใด ไดเรียนรูอะไรจาก
การทํางานบาง แตละพื้นท่ีจะเลาใหกันฟง ตอนทายก็จะชวยสรุปใหเขา...” 

 ในการประชุมสรุปบทเรียนนี้ มีสวนกระตุนใหการดําเนินงานของชมรมผูสูงอายุในพื้นท่ีท่ียังไม
เขมแข็งดวย โดยคณะกรรมการชมรมจากพื้นท่ีอ่ืน ๆ จะเขาไปชวยดําเนินการดําเนินการดวย เชน ท่ี
ตําบลไหลนาน ในชวงทายของการประชุม ตัวแทนจากตําบลกลาววา ท่ีตําบลยังไมเขมแข็ง ยังไมมีการทํา
กิจกรรมอยางท่ีไดรับฟงในวันนี้ อยากเห็นตําบลเปนอยางนี้บาง  

 “...เขาบอกวาอยากจะเปนอยางตําบลนี้บาง แตเขาไมเขมแข็ง ทางนี้ก็บอกวางั้นอยางนี้เราไป
ชวย ใหเขากลับไปรวบรวมผูสูงอายุ แลวกรรมการกลางก็จะลงไปชวย ไปจัดประชุมจัดกิจกรรมให เปน
การไปกระตุนใหเขารวมกลุมกัน...”  
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ผลท่ีไดรับจากการดําเนินงาน 

 กลไก (ผูสูงอายุ) การทํางานดานสุขภาพของชุมชน  

 แมวาในแตละชุมชนแตละตําบลจะมีกลุม/ชมรมผูสูงอายุอยูแลว แตโดยมากก็มิไดมีการทํา
กิจกรรมรวมกัน ถึงเวลาก็มารวมงานท่ีทางองคการบริหารสวนทองถ่ินจัดขึ้น ซึ่งในแตละปก็มีกิจกรรม
เพยีงหนึ่งถึงสองคร้ัง สําหรับกิจกรรมรวมระดับอําเภอก็ยุติไปกอนหนานั้นแลว 

 การเกิดขึ้นของโครงการฯ นี้มีสวนอยางย่ิงในการฟนฟูและเสริมความเขมแข็งใหชมรมผูสูงอายุ
ขึ้นมาใหมได กิจกรรมผูสูงอายุระดับอําเภอกลับมาคึกคักอีกคร้ัง ดังท่ี สุพิณ ศิริเลิศ และ อภิญญา ไปมูล
เปยม กลาวถึงวา  

 “...นาจะเปนความเขมแข็งของกลุมผูสูงอายุ ดูไดจากการลงพื้นท่ีไปเย่ียมเยียน ดูจากการจัด
กิจกรรมของกลุม จะเปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อสองปกอนมาก สองปกอนนั้นกลุมผูสูงอายุคอนขางจะหอ
เหี่ยวลงไป ไมมีการรวมกลุมทํากิจกรรมกัน เดี๋ยวนี้มีกิจกรรมผูสูงอายุเกือบทุกตําบล ทุกหมูบาน มีความ
กระตือรือรนท่ีจะทํากิจกรรมมากขึ้น...”  

 สอดคลองกับแกนนําชมรมผูสูงอายุทานหนึ่งกลาวในคราวเดียวกันวา 

 “...โครงการนี้ชวยกระตุนใหกลุมผูสูงอายุต่ืนตัวขึ้น เราบอกวาจะมีการจัดกิจกรรมตาง ๆ ก็
ไดรับการตอบสนองจากชมรมผูสูงอายุจากแตละตําบลเปนอยางดี...”  

 และไดเลาการทํางานของตนเองท่ีตําบลน้ํามวบวา หลังจากประชุมแลวเห็นวามีประโยชนมาก 
อยากจะใหคนอ่ืน ๆ ไดรับรูความรูเหลานี้บาง หลังจากนั้นราว ๑ เดือน จึงไปจัดประชุมโดยจําลองรูปแบบ
การประชุมไปจากการประชุมท่ีเขารวมดังกลาว ซึ่งหลังจากจัดประชุมแลวก็มีการจัดต้ังชมรมผูสูงอายุใน
แตละหมูบานจนครบ มีการสงเสริมทํากิจกรรมตาง ๆ  

 “...ตอนประชุมท่ีอําเภอ พาเลขาฯ และเหรัญญิกมารวมดวย มาจากคนละหมูบาน แลวก็
กลับไปจัดประชุมท่ีตําบล แลวก็ไดจัดต้ังชมรมผูสูงอายุของตําบลน้ํามวบ มีสมาชิกจาก ๑๒ หมูบาน การ
ต้ังกลุมนี้เปนคร้ังแรก ไมมีการจัดต้ังมากอน ผมไปต้ังกลุมผูสูงอายุไดครบทุกหมูบาน...” 

 จากการดําเนินงานตามโครงการในระยะท่ีผานมา ซึ่งสงผลใหชมรมผูสูงอายุมีความเขมแข็ง
มากขึ้น กระท่ังในการประเมินผลงานชมรมผูสูงอายุ ชมรมผูสูงอายุอําเภอเวียงสาไดรับรางวัลชนะเลิศ 
ไดรับเกียรติบัตรและเงินรางวัลจํานวนหนึ่ง  

 ความเขมแข็งของชมรมผูสูงอายุอําเภอเวียงสา เปนท่ีรับรูกันท่ัวไปในพื้นท่ี และเปนแบบอยาง
ใหกับการทํางานสําหรับกลุมอ่ืน ๆ ดวย อภิญญา ไปมูลเปยม กลาววา 

 “...กลุมผูสูงอายุในตําบลตาง ๆ ในพื้นท่ีอําเภอเวียงสา เปนกลุมท่ีคอนขางเขมแข็ง เปน
ตนแบบ เปนตัวอยางใหกลุมอ่ืน ๆ เชน กลุมเยาวชน กลุมแมบาน...” 

 การสรางเสริมสุขภาวะในระดับชุมชน 
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 ชมรมผูสูงอายุในพื้นท่ีแตละหมูบานแตละตําบลท่ีบางแหงเร่ิมกอต้ังขึ้นมาใหม บางแหงเปน
การฟนฟูกลุมขึ้นมา ซึ่งในการดําเนินงานของโครงการนั้น ไดสงเสริมใหมีการทํากิจกรรมในระดับหมูบาน 
โดยเฉพาะการประกวดหมูบาน ซึ่งมีเกณฑการประกวดเหลานั้นลวนเปนกุศโลบายท่ีจะสงเสริมใหเกิด
กิจกรรมและสงผลในการสรางเสริมสุขภาพของผูสูงอายุในแตละหมูบานโดยจะไดรับการสนับสนุน
งบประมาณตําบลละ ๒,๐๐๐ บาท  

 เกณฑการประกวดท่ีต้ังไว ไดแก การดูแลสภาพแวดลอมในหมูบาน การผลิตอาหารท่ีปลอดภัย
จากสารพิษ การลดละเลิกอบายมุขในชุมชน การออกกําลังกายในกลุมผูสูงอายุ เปนตน 

 หมูบานในแตละตําบลจํานวนไมนอย ท่ีรับเอาแนวคิดดังกลาวไปขับเคลื่อนแลวสงผลตอการ
สรางเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ อภิญญา ไปมูลเปยม เลาถึงการขับเคลื่อนเพื่อลดละเลิกอบายมุขวา จาก
การรวมกลุมทํากิจกรรมของผูสูงอายุ เร่ืองหนึ่งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูคือการลดละเลิกเหลาและการพนัน
ในงานศพ หรือในงานประเพณีตาง ๆ ในหมูบาน ในหลายหมูบานแกนนําผูสูงอายุไดนําแนวคิดนี้ไปขยาย
ผลในหมูบานตนเอง และมักจะประสบผลสําเร็จเนื่องจากผูสูงอายุมักจะไดรับความเชื่อถือและเคารพจาก
ชาวบาน ถือเปนการขยายผลเร่ืองการลดละเลิกเหลาและการพนันในงานประเพณีตาง ๆ ของอําเภอเวียง
สาใหกวางขวางขึ้น  

 อภิญญา ไปมูลเปยม กลาวถึงการใชงบประมาณท่ีโครงการสนับสนุนใหชมรมผูสูงอายุแตละ
ตําบลในการขับเคลื่อนกิจกรรในพื้นท่ี วา  

 “..บางกลุมก็นําไปจัดกิจกรรมออกกําลังกาย กิจกรรมดนตรีพื้นบาง บางก็นําไปเปนทุน
หมุนเวียนประกอบอาชีพเสริม บางก็สมทบเขาเปนกองทุน...”  

 และไดกลาวถึงภาพรวมของโครงการ ซึ่งมีสวนทําใหผูสูงอายุในแตละพื้นท่ีมีสุขภาพท่ีดีขึ้น 
โดยเฉพาะทางดานจิตใจ 

 “...กิจกรรมคอนขางตอบสนองกับกลุมผูสูงอายุในแตละตําบล ทําใหไดมีโอกาสไดแสดง
ความสามารถ ผูสูงอายุแตละคนจะมีประสบการณ มีความเกงแตกตางกันไป บางคนรองเพลงเกง บางคน
จักสานเกง บางคนจอยเกง ซอเกง บางคนเลนดนตรีพื้นบานได โครงการนี้มาทําใหผูสูงอายุรูสึกมีคุณคา 
มีความสุข...” 

 ในบางพื้นท่ีนอกจากกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพโดยตรงแลว ยังมีการสงเสริมผูสูงอายุทํา
กิจกรรมสรางรายไดดวย อภิญญา ไปมูลเปยม กลาววา 

 “...บางหมูบานมีกิจกรรมรวมกลุมสรางรายไดสําหรับผูสูงอายุ มีการทําจักสานตาง ๆ พวก
กระติบใสขาว มีการปลูกพืชปลอดสารพิษ สําหรับกระติบใสขาวเปนท่ีสนใจของตลาดคอนขางมาก เขามา
ติดตอขอซื้อไปจําหนายตออยูเร่ือย ๆ...”  

 ผลกระทบ 

 ความสําเร็จของโครงการฯ นี้ ไมเปนเพียงแบบอยางใหกลุมองคกรชุมชนอ่ืน ๆ ภายในอําเภอ
เทานั้น สําหรับหนวยงานสนับสนุนดานสุขภาพอยางสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเวียงสา ก็ไดนําบทเรียน
ดังกลาวไปขับเคลื่อนการดําเนินงานอ่ืน ๆ ดวย เชน การขับเคลื่อนงานของ อสม. และ ชมรม
ผูประกอบการอาหารในอําเภอ  
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 อภิญญา ไปมูลเปยม เลาวา 

 “...จากการสรุปบทเรียนการทํางานของโครงการนี้ เราก็ไดเรียนรูกับผูสูงอายุเยอะ ในสวนของ 
สสอ. ซึ่งทํางานกับ อสม. ดวยก็จะนํากระบวนการท่ีทํากับชมรมผูสูงอายุไปปรับใชดวย อีกสวนหนึ่งท่ีจะ
นําไปปรับใชก็คือ ชมรมผูประกอบการใน อ.เวียงสา...”  

 

สัญญาณความตอเน่ืองย่ังยืน 

    อภิญญา ไปมูลเปยม กลาววา 

 “...ความเขมแข็งของผูสูงอายุทําให อปท.เห็นความสําคัญ เพราะถามีการรวมพลังเขมแข็งเปน
บึกแผน มันจะเอ้ือตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นท่ี ซึ่งเปนหนาท่ีของเขาโดยตรง...” 

 ในระยะท่ีผานมา อปท. หลายแหงซึ่งเปนความสําคัญมากขึ้นในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
โดยเฉพาะในกลุมผูสูงอายุ และไดเขามามีบทบาทในการสนับสนุนกิจกรรมมากขึ้นกวาการจัดงานเปนคร้ัง
คราวดังเชนท่ีเคยดําเนินการมาในอดีต  

 อปท. ท่ีใหการสนับสนุนการดําเนินงานของชมรมผูสูงอายุ เชน อบต.ทุงศรีทอง ใหการ
สนับสนุนงบประมาณแกชมรมผูสูงอายุ ๓๐,๐๐๐ บาท ในการซื้อเคร่ืองดนตรีพื้นบาน อบต. น้ํามวบ 
สนับสนุนงบประมาณในการจัดมหกรรมผูสูงอายุระดับตําบล ฯลฯ 

 นอกจากนั้นในหลายพื้นท่ี ทาง อบต. ไดนําขอเสนอโครงการของชมรมผูสูงอายุเขาแผนไว
เพื่อใหการสนับสนุนในปงบประมาณถัดไปอีกดวย 

 

 


